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ABSTRAK 

KATA KUNCI : PROFITABILITAS, PERTUMBUHAN ASSET, LIKUIDITAS, 

KEPUTUSAN PENDANAAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, 

pertumbuhan asset dan likuiditas,terhadap keputusan pendanaan pada 

perusahaan jenis makanan dan minuman di BEI periode 2008-2011. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitif dengan jumlah sampel 

11 perusahaan dan jumlah data 44, Pemilihan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Sebelum melakukan 

pengujian hipotesis, maka akan dilakukan pengujian asumsi klasik. 

Setelah diuji asumsi klasik ternyata data terjadi 

heteroskedastisitas oleh karena itu data dioutlier sehingga jumlah 

data berkurang menjadi 37. Dengan tiga rasio keuangan yaitu 

profitabilitas, pertumbuhan asset dan likuiditas yang menjadi 

variabel independen. 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial 

variabel profitabilitas dan pertumbuhan asset tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pendanaan dan hanya variabel 

likuiditas yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pendanaan. Nilai Adjusted R-Square sebesar 21% menunjukkan bahwa 

sebesar 21% keputusan pendanaan dapat dijelaskan oleh 

profitabilitas, pertumbuhan asset dan likuiditas sedangkan sisanya  

sebesar 79% keputusan pendanaan dapat dijelaskan oleh variabel 

lainnya.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Pendanaan merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam 

kegiatan dunia usaha, karena berkaitan dengan banyak pihak yang 

berkepentingan. Pendanaan biasanya dapat bersumber dari dana 

internal maupun eksternal. Dalam Pecking Order Theory perusahaan 

cendrung menggunakan dana internal terlebih dahulu dari pada dana 

eksternal. Hal ini disebabkan pendanaan internal tidak menimbulkan 

biaya modal. Keputusan pendanaan juga merupakan cermin dari 

struktur modal, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal dapat dipakai sebagai acuan dalam menentukan keputusan 

pendanaan dalam suatu perusahaan. Dari semua variabel yang 

mempengaruhi struktur modal atau keputusan pendanaan penulis 

mengambil dua variable yang dijadikan sebagai variabel bebas yaitu 

profitabilitas dan Tingkat pertumbuhan, dan ditambah dengan 

likuiditas. Penelitian ini menggunakan data keuangan perusahaan 

jenis  makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Alasan peneliti memilih sektor makanan dan minuman pada penelitian 

ini di karenakan saham tersebut merupakan saham-saham yang mampu 

bertahan cukup lama. Karena dalam kondisi krisis maupun tidak 

makanan dan minuman tetap dibutuhkan.  

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pendanaan pada perusahaan makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

2. Apakah pertumbuhan asset berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pendanaan pada perusahaan makanan dan minuman di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

3. Apakah likuiditas berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pendanaan pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011. 

4. Apakah profitabilitas, pertumbuhan asset, dan likuiditas 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pendanaan pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011.  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh siginfikan 
terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

2. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan asset berpengaruh 

siginfikan terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008-

2011. 
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3. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh siginfikan 

terhadap keputusan pendanaan pada perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2011. 

4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, pertumbuhan asset, 
dan likuiditas  secara simultan terhadap keputusan pendanaan 

pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008-2011.  

 

Metode Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur jenis makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. 

Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode Purposive Sampling. 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dari 14 

perusahaan manufaktur jenis makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia terdapatlah 11 perusahaan manufaktur jenis 

makanan dan miuman yang memenuhi kriteria. Adapun perusahaan-

perusahaan tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.  

 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari 

sumber yang sudah ada. Seperti mengutip dari buku-buku,jurnal dan 

karya ilmiah berupa skripsi dan tesis. 

 

Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dianalisis 

didefinisikan sebagai berikut: 

1) Variabel dependen atau variabel terikat (Y) 
Variabel dependen atau variabel terikat (Y) merupakan 

variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Keputusan 

pendanaan adalah pemilihan sumber dana manakah yang akan di 

gunakan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaannya.  

Peneliti menggunakan debt to equity rasio karena rasio ini 

menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi saham, dan semakin tinggi rasio semakin 

rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang 

saham (Ashari, 2005). Dengan demikian perusahaan akan lebih 

mudah dalam mengambil tindakan. 

 

 

 

 

(Ashari, 2005) 

 

 

 

 

DER =  

Total Hutang  

Total Modal 

Sendiri 
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2) Variabel independen atau variabel bebas (X) 
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel 

yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

profitabilitas, pertumbuhan asset, dan likuiditas.  

 

a) Profitabilitas(X1) 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba operasinya. Profitabilitas dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio Return On 

Asset (ROA). Return On Total Asset sering juga disebut 

dengan Return on Investment (Syamsuddin, 2009). Peneliti 

menggunakan rasio Return On Asset karena, semakin besar 

rasio ini, semakin baik, hal ini berarti bahwa aktiva dapat 

lebih cepat berputar dan meraih laba (harahap, 2009). 

Dengan demikian besar kemungkinan perusahaan akan 

menggunakan dana internal untuk memenuhi kebutuhan 

pendanaannya. 

ROI = Laba Bersih(Sebelum Pajak) 

    Jumlah Aktiva Usaha         (Munawir, 2004) 

b) Pertumbuhan Asset (X2) 
Pertumbuhan asset adalah perubahan (peningkatan atau 

penurunan) total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam 

penelitian ini pertumbuhan asset menggunakan rasio antara 

total asset periode sekarang dikurang total asset periode 

sebelumnya terhadap total asset sebelumnya. Dengan 

mengetahui pertumbuhan asset peneliti dapat mengetahui 

dengan mudah apakah pertumbuhan asset berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan di perusahaan makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena apa bila semakin 

tinggi rasio pertumbuhan asset suatu perusahaan maka 

semakin baik pula keadan perusahaan tersebut. Dengan 

demikian perusahaan mudah dalam mengambil keputusan, baik 

dari segi dana internal maupun eksternal. Dari segi 

internal dikarena pertumbuhan asset yang tinggi 

memungkinkan perusahaan juga beroperasi lebih besar dan 

menghasilkan laba yang besar pula. Dan dari segi eksternal 

pihak luar dengan mudah akan menanamkan modalnya 

dikarenakan melihat perkembangan ataupun pertumbuhan 

perusahaan, karena akan menjamin keuntungan bagi penanam 

modal. 

  
Pertumbuhan 

asset= 

Total asset t – Total asset t-1  

Total asset t-1 

(Joni, 2010) 
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c) Likuiditas (X3) 
Likuiditas merupakan kemampuan jangka pendek perusahaan 

untuk membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo dan 

memenuhi kebutuhan kas yang tak terduga.  Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan rasio lancar untuk mengukur 

variabel tersebut. Karena semakin tinggi rasio lancar 

seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

membayar kewajiban jangka pendek, tetapi rasio lancar yang 

terlalu tinggi juga menunjukkan manajemen yang buruk atas 

sumber likuiditas. Kelebihan dalam asset lancar seharusnya 

digunakan untuk membayar dividen, membayar hutang jangka 

panjang, atau untuk investasi yang bisa menghasilkan 

tingkat kembalian yang lebih (Ashari, 2005).  

Current ratio =                                   
Asset lancar 

Utang lancar 

   (Syamsuddin, 2009) 

Jenis data pada penelitian ini adalah data kuantitatif, data 

kuantitatif  yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

(Priyatno, 2010).  

 

Metoda Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi 

linear berganda yang menggunakan alat bantu SPSS (Statistical 

Product and Service Solution) versi 17.0. Dalam analisis data 

terdiri dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji 

normalitas, Multikoloniearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi) dan uji hipotesis (uji t, uji F dan koefisien 

determinasi). 

 

PEMBAHASAN 

 Populasi dalam penelitian ini adalah Jenis makanan dan 

minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan jumlah 

populasi 14 perusahaan. Setelah diselidiki hanya terdapat 11 

perusahaan yang memenuhi kriteria pemilihan. Periode pengamatan 

dalam penelitian ini dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011(4 

tahun), sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 11 perusahaan, dan 44 data (11 perusahaan di kali 4 

tahun). Tetapi dikarenakan data terjadi Heteroskedastisitas maka 

data dioutlier, sehingga jumlah data berkurang menjadi 37 data. 

Berdasarkan hasil peneltian pada lampiran 2 dapat diketahui bahwa 

jumlah sampel pada tabel diatas adalah 37 sampel, variabel 

Keputusan Pendanaan(Debt Equity Ratio) memiliki nilai minimum 

0.27, nilai maximum 3.11, dan nilai mean 1.2638 dengan standar 

deviasi 0.69968, variabel Profitabilitas(Return On Asset) memiliki 

nilai minimum -0.17, nilai maximum 0.33, dan nilai mean 0.0941 
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dengan standar deviasi 0.07597, variabel Pertumbuhan 

Asset(Pertumbuhan Asset) memiliki nilai minimum -0.21 nilai 

maximum 0.97, dan nilai mean 0.2195 dengan standar deviasi 

0.27705, variabel Likuiditas (Current Ratio) memiliki nilai 

minimum 0.51, nilai maximum 4.89, dan mean 1.8905 dengan standar 

deviasi 0.92768. 

 

Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan 

model regresi linier berganda. Pengujian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui apakah distribusi data yang digunakan dalam penelitian 

bebas dari gejala multikolinearitas, heteroskesdastisitas, dan 

autokorelasi. Asumsi klasik yang baik adalah berdistribusi normal, 

non-multikoloniaritas, non-autokorelasi, dan non-

heteroskedastisitas. Semua pengolahan data statistik untuk 

pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan SPSS 17. 

  Dalam penelitian ini ternyata data mengalami 

heteroskedastisitas, sehingga peneliti mengambil tindakan untuk 

mengoutlierkan data, dari jumlah sampel 11 perusahaan dan jumlah 

data 44 menjadi 37 data. 

 

Uji Normalitas 

  Untuk menguji apakah distribusi dari data residualnya normal 

atau tidak, dapat dilakukan dengan analisis grafik(Histogram dan 

grafik normal plot) dan uji statistik non-parametik kolmogorov-

Smirnov (K-S) (Ghozali, 2006). Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan analisis grafik normal P-Plot dan uji statistik non-

parametik kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji ini dapat dilihat 

dari lampiran 3. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik 

menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mendekati 

garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa data dalam model 

regresi terdistribusi secara normal. Selain itu, uji normalitas 

data residual juga ditampilkan dalam uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov. Dari hasil uji statistic pada lampiran 3, besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0.644 dan signifikansinya 0.801> 0.05, 

maka Ho dapat diterima, yang berarti data residual berdistribusi 

secara normal.   

 

Uji Multikoloniaritas 

   Untuk mengetahui ada tidaknya multikoloniaritas dapat dilihat 

dari nilai Variance Inflation Factor (VIF), apabila nilai VIF > 10 

dan nilai Tolerance < 0.10, maka terjadi multikoloniaritas 

(Ghozali, 2006). Dari hasil uji statistik pada lampiran 4, 

menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki nilai 

Tolerance > 0.10, dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi multikolonieritas antara variabel independen pada 

model regresi. 
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Hasil Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau sebelumnya. Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji 

autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin Watson (DW), jika 

nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau 2 < DW < 2  (Sunyoto, 

2011). Hasil dari pengujian autokorelasi dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada lampiran 5. Dari tabel pada lampiran 5 dapat 

dilihat hasil pengujian autokorelasi yaitu nilai D-W sebesar 1.601 

dan berada di antara -2 dan +2 atau 2 < DW < 2. Dengan demikian 

dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  Pada penelitian ini untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot 

dan Uji Glejser. Namun pada penelitian ini telah terjadi 

Heteroskedastisitas. Maka untuk mengatasinya, dilakukan lah 

outlier data, sehingga data terbebas dari masalah 

Heteroskedastisitas. Dari 44 data setelah di outlier menjadi 37 

data. Maka dari grafik scatterplot dapat dilihat hasilnya pada 

lampiran 6A. Pada grafik Scatter Plot, terlihat bahwa sebagian 

kecil titik-titik tersebar, namun ada titik-titik yang menunjukkan 

adanya pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk lebih memastikan 

bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas maka 

peneliti juga melakukan uji glejser, dan hasil uji glejser 

tersebut dapat dilihat pada Lampiran 6A. Data yang tidak 

mengandung heteroskedastisitas yaitu probabilitas signifikansinya 

di atas tingkat kepercayaan 5% atau lebih dari 0,05. Dari tabel 

lampiran 6A kita dapat melihat nilai probabilitas signifikansi 

ROA(Return On Asset) sebesar 0.003, hal ini berarti probabilitas 

signifikansinya kurang dari 5% atau kurang dari 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan model regresi mengandung heteroskedastisitas. Maka 

tindakan yang diambil adalah menghilangkan beberapa data, atau di 

Outlier kan, data yang mulanya sebanyak 44 data, setelah dioutlier 

tersisa 37 data. Dan hasil uji Scatterplot dan uji Glejser setelah 

data di outlier dapat dilihat pada Lampiran 6B. Dari gambar pada 

lampiran 6B dapat dilihat titik-titik menyebar diberbagai tempat, 

hal ini menunujukkan bahwa data telah terbebas dari masalah 

Heteroskedastisitas, setelah data di outlier, namun untuk 

memastikannya lagi dilakukan lah uji Glejser, yang hasil nya dapat 

dilihat pada lampiran 6B. Dari tabel kita dapat melihat 

probabilitas signifikan ke tiga variabel lebih dari 5% atau besar 

dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan model regresi telah terbebas 

dari masalah heteroskedastisitas. 
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Uji Hipotesis Penelitian 

Hasil Uji t ( Uji Parsial) 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, 

dengan derajat kebebasan df = (n-k-1), dimana (n) adalah jumlah 

observasi dan (k) adalah jumlah variabel (Priyatno, 2010).  

Berdasarkan dasar signifikasi dengan kriteria sebagai berikut : 

- Jika signifikasi > 0,05 maka Ho diterima(tidak berpengaruh) 

  - Jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak(berpengaruh) 

 

Berdasarkan hasil uij t  pada Lampiran 7, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pengaruh Profitabilitas(ROA) terhadap keputusan pendanaan(DER) 

diperoleh dengan signifikansi 0.580. Karena 0.580 > 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak dan Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa profitabilitas(ROA) tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan(DER). Hasil ini searah dengan penelitian 

yang dilakukan Yoko Mulviawan (2012) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap Debt Ekuity 

Ratio. 

2. Pengaruh Pertumbuhan Asset (PA) terhadap keputusan pendanaan 

(DER) diperoleh dengan signifikansi 0.126. Karena 0.126 > 0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan Ho diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa Pertumbuhan Asset (PA) tidak berpengaruh 

terhadap keputusan pendanaan (DER). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bayu 

Septadona Putera (2006) dan Yoko Mulviawan (2012), bahwa 

Pertumbuhan Asset tidak berpengaruh signifikan terhadap DER.  

3. Pengaruh Likuiditas (CR) terhadap keputusan pendanaan (DER) 

diperoleh dengan signifikansi 0.039. Karena 0.039 < 0.05 maka 

dapat disimpulkan bahwa H3 diterima Ho ditolak. Hal ini 

menunjukkan bahwa Likuiditas (CR) berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pendanaan (DER). Hasil penelitian ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Januarino Aditya 

(2006) yang menyatakan bahwa Likuiditas (CR) berpengaruh 

negative terhadap Struktur modal yang merupakan cerminan dari 

keputusan pendanaan. 

 

Hasil Uji F (Uji Simultan) 

  Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen.  

Berdasarkan dasar signifikasi dengan kriteria sebagai berikut : 
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- Jika signifikasi > 0,05 maka Ho diterima (tidak ada pengaruh 

signifikan) 

- Jika signifikasi < 0,05 maka Ho ditolak (ada pengaruh 

signifikan) 

 

  Dari uji ANOVA atau F test pada Lampiran 8 didapat nilai F 

hitung sebesar 4.186 dengan probabilitas signifikansi 0.013. 

Karena probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka 

model regresi dapat digunakan untuk memprediksi  keputusan 

pendanaan (DER) atau dapat dikatakan Profitabilitas (ROA), 

Pertumbuhan Asset (PA), dan Likuiditas (CR) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap keputusan pendanaan (DER). 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa 

data terdistribusi normal dan tidak terjadi heteroskedastisitas 

stelah data di outlierkan, tidak terjadi multikolonieritas, maupun 

autokorelasi. Sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan 

analisis regresi dengan baik. 

Hasil analisis regresi yang menguji pengaruh variabel 

profitabilitas(ROA), pertumbuhan asset(PA), dan Likuiditas(CR) 

terhadap keputusan pendanaan (DER) dapat dilihat dari Lampiran 9. 

Berdasarkan tabel hasil analisis regresi linier berganda pada 

Lampiran 9, persamaan regresi yang bisa dibentuk adalah: DER = 

1.737 - 0.862ROA + 0.617 PA – 0.279CR. Persamaan regresi tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. a = 1.737 memiliki arti jika profitabilitas(ROA), pertumbuhan 

asset(PA), dan likuiditas(CR) sama dengan nol, maka nilai 

keputusan pendanaan(DER) akan naik sebesar 1.737 satuan. 

2. β1= -0.862 memiliki arti bahwa setiap peningkatan 

profitabilitas(ROA) sebesar 1 satuan, maka nilai keputusan 

pendanaan akan turun sebesar 0.862  satuan dengan asumsi variabel 

lainnya konstan atau tetap. 

3. β2 = 0.617 memiliki arti bahwa setiap peningkatan pertumbuhan 

asset(PA) sebesar 1 satuan, maka nilai keputusan pendanaan akan 

naik sebesar 0.617 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan 

atau tetap. 

4. β3 = – 0.279 memiliki arti bahwa setiap peningkatan 

Likuiditas(CR) sebesar 1 satuan, maka nilai keputusan pendanaan 

akan turun sebesar  0.279 satuan dengan asumsi variabel lainnya 

konstan atau tetap. 

 

Hasil Koefesien Determinasi 

 Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah 

disesuaikan. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan 

lebih dari dua variabel independen digunakan Adjusted R
2
 sebagai 

koefisien determinasi. Sedangkan Standard Error of the Estimate 
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adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam 

memprediksi nilai Y (Priyatno,2010). Berdasarkan perhitungan pada 

Lampiran 10 nilai Adjusted R-Square sebesar 0.210 atau 21%. hasil 

ini menunjukkan bahwa sebesar 21%  DER dapat dijelaskan oleh ROA, 

PA, dan CR, sedangkan sisanya sebesar 79%, DER dapat dijelaskan 

oleh variabel lainnya.  

 

Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas (Return On Asset) tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pendanaan (Debt Ekuity Ratio) pada 

perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 

2008-2011. Penelitian ini searah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yoko Mulviawan (2012) yang menyatakan bahwa 

Profitabilitas (Return On Asset) tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pendanaan (Debt Ekuity Ratio). 

2. Pertumbuhan Asset (Pertumbuhan Asset) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pendanaan (Debt Ekuity Ratio) 

pada perusahaan makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2011. Penelitian ini searah dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bayu Septadona Putera (2006) dan Yoko 

Mulviawan (2012) yang menyatakan bahwa Petumbuhan Asset tidak 

berpengaruh terhadap Debt Ekuity Ratio. 

3. Likuiditas (Current Ratio) berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pendanaan (Debt Ekuity Ratio) pada perusahaan 

makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Januarino Aditya (2006) yang menyatakan bahwa Likuiditas 

(CR) berpengaruh negative terhadap Struktur modal yang 

merupakan cerminan dari keputusan pendanaan. 

4. Secara simultan variabel Profitabilitas (Return On Asset), 

Pertumbuhan Asset (Pertumbuhan Asset), Likuiditas (Current 

Ratio), berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pendanaan(Debt Ekuity Ratio) pada perusahaan makanan dan 

minuman di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. 

 

Saran 

   Dalam menyusun skripsi ini penulis menghadapi kendala yaitu 

terbatasnya sampel perusahaan, karena perusahaan yang digunakan 

adalah perusahaan manufaktur jenis makanan dan minuman yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2008 sampai tahun 2011, sehingga 

perusahaan yang dijadikan sampel hanya 14 perusahaan dan waktu 

penelitiannya pun hanya 4 tahun. Namun setelah di sesuaikan dengan 

criteria hanya 11 perusahaan yang menjadi sampel. Sehingga 

terdapatlah 44 data, namun setelah di uji terdapat masalah 

Heteroskedastisitas, sehingga dilakukan tindakan mengoutlier data. 

Sehingga data yang 44 menjadi 37. Hasil penelitian ini sekiranya 
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dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain untuk 

mengembangkan maupun mengoreksi dan melakukan perbaikan 

seperlunya. Dengan melihat keterbatasan yang dikemukakan diatas 

maka penulis menyadari tidak ada satu penelitian yang sempurna. 

Untuk itu saran-saran yang akan diajukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Variabel yang tidak terbukti pada penelitian ini sebaiknya pada 

penelitian yang akan datang digunakan proxy yang lain dari 

variabel tersebut, sehingga diharapkan dapat mencerminkan 

variabel yang digunakan. 

2. Memperluas penelitian dengan cara memperpanjang periode 

penelitian dengan menambah tahun amatan dan juga memperbanyak 

jumlah sampel untuk penelitian yang akan datang. 

3. Penelitian yang akan datang juga sebaiknya menambah variabel 

independen yang masih berbasis pada data laporan keuangan selain 

yang digunakan dalam penelitian ini dengan tetap berlandaskan 

pada penelitian-penelitian sebelumnya. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 

Tabel Perusahaan Manufaktur Jenis Makanan dan Minuman di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 – 2011 

No. Kode 

Emiten 

Nama Emiten Kriteria Sampel 

1 2  

1. ADES Akasha Wira International Tbk. √ √ 1 

2. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. √ √ 2 

3. AQUA Aqua Golden Missisippi Tbk. √ ×  

4. CEKA Cahaya Kalbar Tbk. √ √ 3 

5. DAVO Davomas Abadi Tbk. √ ×  

6. DLTA Delta Djakarta Tbk. √ √ 4 

7. ICBP Indofood cbp sukses makmur Tbk. √ ×  

8. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk. √ √ 5 

9. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk. √ √ 6 

10. MYOR Mayora Indah Tbk. √ √ 7 

11. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk. √ √ 8 

12. SKLT Sekar Laut Tbk. √ √ 9 

13. STTP Siantar Top Tbk. √ √ 10 

14. ULTJ Ultra Jaya Milk Tbk. √ √ 11 

 Sumber : www.idx.co.id 

Lampiran 2 

Uji Descriptive 

Tabel Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

DER 37 .27 3.11 1.2638 .69968 

ROA 37 -.17 .33 .0941 .07597 

PA 37 -.21 .97 .2195 .27705 

CR 37 .51 4.89 1.8905 .92768 

Valid N 

(listwise) 

37 
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Lampiran 3 

Uji Normalitas 

 

 

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 37 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation .59549301 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .106 

Positive .106 

Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z .644 

Asymp. Sig. (2-tailed) .801 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 4 

Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

  

ROA .783 1.278 

PA .904 1.106 

CR .741 1.349 

a. ependent Variable: DER 
 

Lampiran 5 

Uji Autokorelasi 

 Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .525
a
 .276 .210 .62197 1.601 

a. Predictors: (Constant), CR, PA, ROA 

b. Dependent Variable: DER 

 

Lampiran 6A  

Uji Heteroskedastisitas Sebelum Outlier 

 
 Gambar Grafik Scatterplot Sebelum OutLier 
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Tabel Uji Glejser Sebelum Outlier 

  Coefficientsa 

Model T Sig. 

1 (Constant) 2.397 .021 

ROA 3.119 .003 

PA .174 .863 

CR -1.300 .201 

a. Dependent Variable: Absut 
 

 

Lampiran 6B  

Uji Heteroskedastisitas Setelah Outlier 

 

Gambar Scatterplot Setelah OutLier 

 

 

Tabel Uji Glejser Setelah 

Outlier 

Model t Sig. 

1 (Constant) 5.564 .000 

ROA -

1.797 

.081 

PA -.368 .715 

CR -.929 .359 

                  a. Dependent Variable: Absut 
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Lampiran 7 

Uji Parsial (Uji t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standard

ized 

Coeffici

ents 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.737 .272 
  

6.384 .000 

ROA -.862 1.543 -.094 -.559 .580 

PA .617 .393 .244 1.569 .126 

CR -.279 .130 -.370 -2.151 .039 

 

Lampiran 8 

Uji Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 4.858 3 1.619 4.186 .013
a
 

Residual 12.766 33 .387   

Total 17.624 36    

a. Predictors: (Constant), CR, PA, ROA 

b. Dependent Variable: DER 
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Lampiran 9 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 1.737 .272   6.384 .000 

ROA -.862 1.543 -.094 -.559 .580 

PA .617 .393 .244 1.569 .126 

CR -.279 .130 -.370 -2.151 .039 

 a. Dependen Variabel : DER 

 

Lampiran 10 

Uji Koefisien Determinasi 

Uji Koefisien Determinasi             

 Model Summaryb 

Model R 

R 

Squar

e 

Adjuste

d R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .525
a
 .276 .210 .62197 1.601 

a. Predictors: (Constant), CR, PA, ROA 

b. Dependent Variable: DER 

 

 

 

 

 

 


